SERVICEAFTALE
MED UDVIDET GARANTI

Der er mange overvejelser forbundet med købet af fiberblæseudstyr, herunder økonomi. Der
skal helst ikke være store økonomiske overraskelser inden for de første år.
Det er vigtigt for maskinens ydeevne, at den bliver serviceret en gang årligt for at undgå dyre
reparationer, der både koster tidsmæssigt og økonomisk.
Når I køber en fiberblæsemaskine hos Fremco, sikrer I jer ekstra ro i sindet ved at tilkøbe en
serviceaftale.
Med en serviceaftale kan I stole på, at I får maksimal oppetid og ydeevne med jeres
Fremcoudstyr - samt fuldt overblik over driftsomkostninger.

Hvad er jeres fordele?
• I tilfælde af uforudsete nedbrud eller planlagt service har I mulighed for at afslutte jeres arbejde
inden for den planlagte tidsramme, da I har adgang til en lånemaskine.
• Ingen skjulte omkostninger, kun et månedligt eller årligt gebyr eller betal det hele på en gang nemt at planlægge i budgettet.
• Udvidet garanti (op til 60 måneder) på maskinen.
• Forbedring af maskinens ydeevne og levetid. For at beholde garantien og serviceaftalen i hele
perioden, er det vigtigt at I har serviceret maskinen årligt.
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Muligheder for
udvidet garanti

Hvordan får du
fordelene?

Tilgængelig
hvor?

1

12 måneders
garanti

36 måneders
garanti

36 måneders
serviceaftale
inkl. garanti

60 måneders
serviceaftale
inkl. garanti

Alle lande

EU lande

EU lande

EU lande

Månedlig gebyr:
DKK 484 /måned

Månedlig gebyr:
DKK 484 /måned

Årligt gebyr:
DKK 5.399 /år

Årligt gebyr:
DKK 5.399 /år

Engangsbeløb:
DKK 14.875
(for 36 måneder)

Engangsbeløb:
DKK 25.655
(for 60 måneder)

-

105-210921361

105-210921601

-

105-210921362

105-210921602

105-210921360

105-210921363

105-210921603

Betalingsmuligheder
Inkluderet i købet af
maskinen.

Du modtager den nye
Fremco maskine.
Under købet kan du vælge
at tilkøbe din serviceaftale
direkte af forhandleren eller:

Varenummer

(Månedlig betaling)

Varenummer

2

-

(Årlig betaling)

Varenummer

(Engangsbetaling)

Fordele
Gå til fremco.dk/products/
service-agreement/

3

OEngangsbeløb:
DKK 6.699,00
(for 36 måneder)

• Reparation af maskinen, hvis den har et
uforudset funktionsnedbrud4
• Returfragt dækket af Servicecenteret

• Ét gratis årligt service (inkluderet arbejdsløn)1
• Et gratis årligt servicesæt/reservedelssæt
(værdi op til DKK 3.200)
• Udvidet garanti op til fem (5) år2
• Mulighed for en lånemaskine som sendes fra
Fremco inden for 48 timer3
• Reparation af maskinen, hvis den har et
uforudset funktionsnedbrud4
• Returfragt dækket af Servicecenteret

Ekskl. sliddele. Reservedelssæt/servicesæt er inkluderet.
Den udvidede garanti gælder fra købsdatoen af Fremco-produktet mod eventuelle defekter i materialer og håndværk
(herunder prioriteret webbaseret kundesupport). For flere oplysninger om udvidet garanti henvises til punkt 5.1 i de
generelle vilkår og betingelser for serviceaftalen.
3
Lånemaskinen skal svare til den maskine, der har haft et nedbrud. Husk at genbruge de eksisterende sliddele og tilbehør
til den indkøbte maskine, da lånemaskinen ikke er konfigureret. Når servicecenteret modtager maskinen, afsender vi
lånemaskinen, medmindre andet aftales med servicecenteret.
4
Aftalen dækker ikke skader og reparationer af maskinen forårsaget af forkert brug af maskinen eller af brug, der ikke er i
overensstemmelse med betjeningsvejledningen, vedligeholdelsesvejledningen, Fremco e-learning eller gældende regler.
1
2

Indtast dine oplysninger.
Du vil blive faktureret
månedligt, årligt eller ved et
engangsbeløb.

4

Få mere at vide om serviceaftalen på www.fremco.dk
Tillykke!
Din maskine er nu dækket.

Vilkår og betingelser
Vi henviser til de generelle vilkår og betingelser for Serviceaftalen for mere indsigt i vilkårene og betingelserne for aftalen.
Dette videresendes til jer af Fremcos servicecenter.

Fremco forbeholder sig retten til at foretage pris- og abonnementsjusteringer uden yderligere varsel og tager forbehold for eventuelle trykfejl.
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